
ПРОМОВИ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

УКРАЇНСЬКА МАНІФЕСТАЦІЯ В КИЇВІ1

План походу.
Не вважаючи на те, що велика загальна маніфестація 16 

лютого2, це велике свято волі, випало дуже урочисто і велично, і що 
українці здивували всіх добрим ладом і великою масою народу, який 
приєднався до української лави походу -  все ж таки було рішено на 
Українській Центральній Раді спорядити своє українське свято. День 
святочний -  отже нікого од станків і служби одривати не будуть, а 
магазини й так не закриті. А підрахувати свої сили, побачити й 
показати свою масу в Київі неодмінно треба було, тому й вибрали 
комісію, котра уложила план походу.

На збірних пунктах в ріжних частинах міста повинні були з 
самого ранку збіратись військові ватаги, школи, робітники, ученики, 
громадяне, студенти...В певну годину кожна група мала рушити до 
Володимирського собору, там розташуватись, а звідти, після панахиди 
по Шевченкові, піти в певнім порядкові по Фундукліївській вулиці, по 
Хрещатику, Трьохсвятительській на Софійську площу до пам’ятника 
Богданові Хмельницькому.

Готовий і добрий план урятував справу, бо ніхто не міг і в 
думці собі покласти, щоб могло на українське свято зійтись скільки 
людей, як це було 19 марта, -  ясного, погожого, першого весняного дня 
в цім році в Київі.

Чужі люде дивувалися:
-  Скільки їх, і який надзвичайний порядок! Який ладний похід!
-  Як гарно!
-  Якесь радісне, миле і разом з тим величне свято!..

Рух до Собору.
З далеких кутків і з ріжних країв Київа посунули величенькі 

окремі валки маніфестантів.
Солдати з синьо жовтими прапорами під музику проходять

1 Текст цієї статті подано повністю, за виключенням невеликого фрагменту з 
переліком гасел на українських прапорах. Орфографія, пунктуація, виділення жирним 
шрифтом чи курсивом, збільшений шрифт текстів промов М. Грушевського подано за 
оригіналом. Передруковано з газети Нова Рада, 1917,25 березня (№1), стор.2-3.

2 В тексті помилка, мова йде про 16 березня.
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повз губернаторський будинок, -  але що ж тут дивного, коли їх веде 
полковник, -  спокійно, упевнено оглядає своє українське військо. І 
старе російське слово “дозволено” з його саме російським відтінком 
уже з самого ранку зникає з пам’яти. Бо тільки весело і гарно жити на 
світі, коли таке хороше сонце-золото на блакиті, -  коли так тепло в 
повітрі й тихо, а люде всі веселі й бадьорі, уквітчані жовто-синіми 
квітами, биндами, прапорами.

-  Арсенал іде! -  це велика валка робітників з арсеналу з якоюсь 
простенькою піснею, з силою жовто-синіх плям над головами й на 
грудях -  проходить коло двору бувшої цариці.

І так вони побудили все місто з самісенького ранку -  піснями, 
музикою, бравим маршем, та тим прекрасним сполученням кольорів.

З 10-ої години коло Володимирського собору вже величезні 
маси маніфестантів: ось школяри, салдати, а коло них рушниці “в 
козлах”, дівчата, робітники, студенти, інтелігенція, -  і все те під знаком 
синьо-жовтого кольору: прапори розетки на одежі, бинди. Салдати 
дуже старанно тримають свої коругви; старший повільно і поважно 
одводить бинду, що звісилась над портретом Шевченка, щось скаже 
товаришові наставляючи, знов стане на місце. І знов йому клопіт: напис 
не добре видно -  треба корогву трохи нахилити...

На площу виходить духовенство, і починається урочиста пана
хида по Шевченкові. Служать “соборно” священники -  українці на чолі 
з преосвященим Дмитром. Отець П. Погорілко виступає з проповіддю 
до народа, говорить рідним словом про великий час, про ясну будучину 
нашого народу і кличе згадать ясної пам’яти Тараса Шевченка...

Це перше Шевченкове свято, не сумне свято...

Похід.
Од Володимирського собору маніфестанти рушили по Фун- 

дукліївській вулиці. З низу, з Хрещатика видно було перші лави 
походу. Невидна, небувала в Київі картина: видно, як з гори спуска
ється колона за колоною сила людей, в рівних рядах, маячать синьо- 
жовті прапори, блищать струменти оркестрів, а по боках шпалєри киян, 
де теж виблискують синьо-жовті бантики.

Перші військові части рівно о 12 годині підходять до Думи. На 
балкон виходять члени Виконавчого Комітету об’єднаних громадських 
організацій, щоби привітати маніфестантів і потім провадити звичайне 
засідання. Але засідати в той день не прийшлось.

На чолі маніфестації -  невелика група в червоних жупанах на 
конях. Це український театр: сама мирна і колись в найтяжчі часи 
найбільше показна сторона нашого національного руху. Попереду 
М.Садовський: суворий і рішучий -легко вправляється з горячим 
конем. До нього перші оплески з балкона і перше “ура!” юрби. А за
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ним уже безконечні ряди процесій з громом музики, з співами, криками 
“Слава!”, процесій, що проходили перед Думою 3 !4 години. На балконі 
серед членів Виконавчого Комітету головний начальник Київської Во- 
єної Округи ген. Ходорович віддає честь кожній групі маніфестантів.

Полковник Глинський проїздить перед балконом і стає перед 
дверима Думи, пропускаючи потім всіх маніфестантів, стежучи за 
порядком.

Кожна група має свій прапор з написом. Прапори з ріжного 
матеріялу, єсть шовкові, оксамитові, з портретами і цілими картинами. 
З балкону гукають: “Слава українським воякам! -  і юрба вже гремить 
“ура” “слава”.

-  Слава українським робітникам!
-  Слава нашим школярам!..
І т. д. -  так витають кожну групу. Настрій росте й шириться на 

юрбу і досягає найбільшої сили коли після рядів війська та робітників і 
інтелігенції, проходить скромна валка, на чолі якої проф. Михайло 
Грушевський. Він тільки що повернувся з заслання, де був більше двох 
років, весь посивів -  побілів... І з балкону дають знак спинитись, бо тут 
уже одним словом “Слава” настрій не задовольниться.

Барон Ф.Р. Штейнгель, дуже зхвильований, говорить юрбі, що 
тут іде разом з иншими кращий син українського народу, що він 
проводирь українського народу, він постраждав, він виніс великі труди 
на своїх плечах -  Михайло Грушевський!

-  Слава йому!
М. Грушевський робить знак рукою, знов тихо, і несуться в 

юрбу слова високого духовного підняття. А коли доходить промовець 
до згадки про Шевченка, портрет якого на прапорові, настає історична 
хвилина: промовець велить присягнути перед образом Великого Генія 
України! Юрба побожно з свідомістю великої одповідальности слухає 
різкі короткі фрази:

“Народові Українському визволеному, на Вільній Українській 
Землі привіт і поклін!

Товариші, братья, Українці! Впали з нас кайдани, наложені 
царською деспотією, ми можемо наново піднести прапор наших 
великих предків. Сімдесят літ тому тут у Києві найкращі сини нашого 
народу -  Шевченко, Костомарів, Куліш і инші -  постановили доби
ватися визволення України з московської кормиги, перетворення її в 
свобідну республіку, зв’язану федеративним звязком з иншими 
словенськими народами. Лютими карами, в’язницею, засланнями, 
заборонами відповіло на се московське правительство. Під тяжкими 
заборонами тримало воно навіть наше слово. Тільки тепер впали всі 
обмеження, заведені ним. Україна вступає, як свобідний член в 
свобідну спілку народів Російської Федеративної Республіки. Минули 
часи, коли приходилося робити великі труди для якоїсь полекші від тої
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неволі, в яку узято наш край. Тепер можемо самі становити о собі, 
будувати нашу вільну, автономну Україну. Перед лицем найкращого 
сина нашого народу, невмирущаго Генія нашого слова, великого 
пророка нашого визволення присягнім в сю велику хвилю всі як один 
муж: одностайно і однодушно всім стати на велике діло і не спочити і 
рук не спустити, доки не збудуємо тої автономної вільної України.

Присягайте, браття, перед лицем народу нашого постояти за неї 
вірно і щиро. Аминь!”

Всі гукають:
“Присягаємо, присягаємо!”...
Знов з балкона Думи чути голос про Михайла Грушевського. 

І.М. Стешенко говорить про тих, що страждали і гинули за волю 
народа, а народ не знав часом і небачив. Одного з тих борців ми бачимо 
зараз. Це -  Михайло Грушевський.

Представник євреїв І.О. Фрумин палко витає в особі М. 
Грушевського представника, великого організатора і культурного та 
політичного борця того народу, котрий, як і єврейський, зазнав тяжкої 
долі, тяжких пут і кайданів.

Процесія рушає далі, але з юрби летять вигуки до балкону:
-  Покажіть нам його!
-  Покажіть нам Михайла Грушевського.
Двоє офіцерів підхоплюють Михайла Грушевського на руки і 

несуть аж на гору на балкон. Члени Військового Комітету 
разступаються і оплесками зустрічають славного українця. Перед 
Михайлом Грушевським величезна привітна юрба. Місто Київ витає 
його, як представника українського руху. Він робить знак рукою і 
промовляє до Київа привітне слово.

“Славному місту Київу, одвічній столиці Української Землі, її 
великому серцю, що разом з народом боліло його горем і раділо його 
радістю, що розливало кров енергії й хотіння по всьому його тілу -  мій 
привіт!

Нове життя починається для нього. Злетіли з нього всі лихі 
хвороби, всі паразити, що обсіли його в часі упадку й неволі. Нехай іде 
воно знову в головах походу українського народу до долі і волі, нехай 
кермує воно ним в свідомосте його великих завдань, нехай буде його 
головою, його мозком, -  столичне місто вільної автономної України, 
нехай нинішнє велике свято свободи добрим початком тому!”

Михайла Грушевського просять ще трохи лишитись на балконі, 
щоб привітати військо.

І знову й знов проходять лави людей, їм же ність числа, 
спиняючись тільки на короткий час, щоб проспівати “Ще не вмерла 
Україна”, “Заповіт” та инші.

Студенти під орудою О. Кошиця -  величезна маса що заняла 
просторонь обох садків перед Думою -  дружньо і в лад проспівали
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“Ще не вмерла Україна”. Співців так багато, що з прапорцями керують 
скілька дирижерів, оглядаючись на О. Кошиця. Потім -  величній 
“Заповіт”.

Всі скидають шапки.
Знов ідуть та ідуть салдати, та громадяне, та робочі. Веселі, 

одухотворені обличчя сяють радістью й вигукують “Слава!”
Перед Думою пройшли з прапорами.
М. Садовський з артистами на конях, офіцери і салдати 

гарнизону, воєнні школи прапорщиків, юнкери, фершальська школа, 
писарі штаба, писарі штаба кріпості, штаба артилерійського правління, 
интендантської, поранені вояки з госпиталів.

Написи на прапорах: “Хай живе вільна Україна”, “Хай живе на 
Україні козацтво”, “Душу, тіло ми положим за свою свободу”, “Вільна 
Україна в Вільній Росії”, “Автономія України”, “Автономна Україна в 
Федеративній Росії”, “Самостійна Україна з гетьманом на чолі”, “Хай 
живе федеративна республіка”.

З инших не-воєнних організацій проходили: робітники Арсе
налу, робітники з заводу Гретера з оркестром, робітники инших заво
дів, та майстерень приватних і казенних, служащі управління залізних 
доріг, служба телеграфа, Південно-західної залізниці, чиновники почти 
й телеграфа, сотрудники Земського союза і союза Городів, плінні 
галичане -  дві групи, діти галичане, -  діти з українських приютів, 
Земського і Городського Союзів, гімназисти, учениці середніх шкіл, 
студенти і курсистки, ученики професіональних шкіл, українські 
артисти зо своїм хором, техничне товариство, Комітет по збудуванню 
пам’ятника Т. Шевченкові, семинарія, представники кооперативів, 
українських книгарень, школи М.В. Лисенка, та инші, котрих і 
порахувати всіх неможна.

Написи на прапорах3.
Всіх прапорів було по над 320, не лічучи червоних та инших 

кольорів, котрих було коло двох десятків.
Остання група маніфестантів співає “Заповіт”. Це салдати, -  

вони старанно вивчили мелодію, хор в порівнянню з об’єднанним 
Кошиця -  невеликий, але співають побожно дивлячись на гарно 
прибраний портрет Шевченка.

Коло Богдана
Як це море людей, тісно збитих на площі, приймало нові й нові 

людські хвилі в себе, не можна зрозуміти. І все-таки повна площа 
набивається людьми...

До голови процесії вийшло духовенство. Вдарили дзвони. З 
самого Софійського Собору, як у дні Богданової Слави, на зустріч

3 Далі йде перелік написів на прапорах, які повторюють попередні.
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маніфестантам йде привіт і радість.
Линуть в повітрі святі слова молитви за всіх, хто душу поклав 

за волю Отчизни, за мучеників України,
-  за гетьмана Богдана...
-  за Тараса...
По панахиді освячується корогва українського полку, а потім 

велике, перше може в історії, таке велике віче.
Од імени Центральної Ради промовляє Михайло Грушевський:
Товариші, браття!
Двісти сімдесятий рік настав від великого повстання Богдана, 

коли український народ піднявся здобивати собі потоптані права, буду
вати свою державу, своє народовластя. Лукаве московське правитель- 
ство, котрому в опіку передало свою свободу українське громадянство 
з великим Гетьманом, приборкало вільний український народ і тільки 
тепер Він може вернутися до свобідної політичної роботи на своїй 
землі, до здійснення тих завдань, що присвічували нашим предкам з- 
перед 270 літ: утвердити українське народовластя і державне право 
України в спілці з иншими народами Східної Європи, в Федеративній 
Республіці Російській. Під сими прапорами автономної демократичної 
України в федерації Російській, прийшли ви сюди. Під сими стягами, 
однодушно і одностайно, всі верстви і круги українського народу ходім 
на велике діло -  будувати волю і долю українського народу!

Слава вільній автономній Україні в федеративній Республіці 
Російській.

Виступали ще промовці від духовенства, від молоді, від 
українського війська, від селян організованих в кооперативах, від 
робітників, від великоросів і поляків.

Говорили тов. підпоручник М. Міхновський, М. Стасюк, С. 
Веселовський, тов. Єреміїв, Сабат і Бартошевич.

На привітання поляків (українською мовою) голова Централь
ної Ради проголосив:

“Полякам, що живуть на Україні і разом з нами хочуть вірно і 
щиро працювати для добра України, -  наш братній привіт!”

Потім віче приймає таку резолюцію:

Резолюція
Ми, Українці, зібрані у Києві 19 березня на першім Україн

ськім Святі Свободи, вітаємо відновленнє народовластя, знищеного 
царським деспотизмом і одностайне постановляємо:

-  піддержувати Центральне Правительство, помогаючи йому 
всіма силами забезпечити новий свобідний лад від всяких ворожих 
заходів в твердім переконанню, що воно далі прикладатиме всі сили 
для укріплення свободи і демократизму;

-  потвердити йому наші сподівання негайного скликання Уста
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новчих Зборів на основі загального, рівного, прямого і тайного вибору, 
котрі Збори мають ствердити автономний лад, який на Україні заво
димо;

-  зажадати від Тимчасового Правительства, щоб воно міцно 
звязало справу автономії України з інтересами нового ладу і заохотило 
людність її до всяких жертв, для чого негайно видало б декларацію, 
котрою з свого боку визнало потребу широкої автономії Української 
Землі і поробило одразу всі заходи, щоб надати український націо
нальний характер її публічним установам, з захованнєм прав національ
них меньшостей;

-  в справі переведення цих постанов доручаємо Центральній 
Раді України порозумітися з Тимчасовим Правительством.

Українські лави й полки починають розходитись.
Ведуться збори на український Національний Фонд та школу. 

Діомид Куницький заявляє, що жертвує десять тисяч карб, на будинок 
української гімназії.

З піснями, з музикою маніфестанти розходяться по місту.

ЗБОРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ4

Резолюції Ради 23 квітня ц.р.
Українська Центральна Рада, вислухавши повідомлення Комі

тету і Українських військових організацій постановляє:
Українська Центральна Рада з вдоволенням прийняла заяву 

Вищого Командування про формування першого українського полку, 
як приняттє прінціпу українізації війська.

Стоючи на прінціпі українізації всього життя в Україні, і 
вважаючи українізацію війська невіддільною частиною сеї програми, 
Центральна Рада підтримує далі постанови Комітету з 15 квітня про 
формування з запасних тилових частей нових українських частей і про 
потребу вилучення українців військових в українські військові части.

Всіх товаришів українців військових Центральна Рада закликає 
аби в інтересах обезпечення волі і демократії і української свободи 
сповняли свої військові обов’язки вірно і непохитно згідно з роспов- 
сюдженням своїх військових властей.

А товаришів салдатів, що зібралися в Київі, закликає, аби по 
виділенню з них кадру для формування першого українського охоче- 
комунного полку поступили відповідно до цього заклику.

4 Текст даної замітки подано повністю. Тут і в інших фрагментах орфографія 
та пунктуація подана за оригіналом. Джерело передруку: Нова Рада, 1917, 25 квітня (№ 
22), стор.1.


